
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Бази на податоци 

2. Код 2FI101012 

3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв степен 

6. Академска година / семестар Втора/ IV 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Цвета Мартиновска Банде 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Положен испит по Структури на податоци и 

алгоритми 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за користење и креирање на бази на податоци, модели 

на податоци и работа со прашални јазици. Се оспособуваат за развој на бази на 

податоци со MySQL. 

11. Содржина на предметната програма:  

Карактеристики на современите релациони бази на податоци. E-R модел за 

претставување на податоци. Функционални зависности и Boyce-Codd-ова нормална 

форма. Нормализација на релации, мултивредносни зависности. Релациона алгебра, 

операции за работа со релации: проекција, селекција, соединувања. Прашален јазик 

SQL, DMLи DDL. Податочни модели: објектно-ориентиран и објектно-релационен 

модел. Делумно структурирани податоци и XML. Поставување на ограничувања, 

потврди и тригери. Системски аспекти на SQL, прашања вгнездени во програмски 

јазик, процедури и функции во шема на база. Поврзување на MySQL со програмски 

јазици (C++). Механизми за заштита на податоци при пад на системот. Заштита и 

сигурност на податоци. Управување со трансакции и контрола на конкурентно 

извршување на трансакции. 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, 

електронско учење, семинарска работа, тимска работа, проект, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 
(15 недели x 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, теренска и 

тимска работа 
(15 недели x 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 



16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% од бодовите на предиспитните 

активности:  42 бодови од два колоквиуми, 

семинарска работа, редовност на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски/ англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

самоеваулација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hector Garcia Molina, 

Jeffrey Ullman and 

Jennifer Widom 

Database Systems: The 

Complete Book  

Prentice Hall 

(превoди од 

Влада на 

РМ) 

2002 

2. Ramez Elmastri and 

Shamkant Navathe 

Fundamentals of 

Database Systems 

 

Adison 

Wesley 

(превoди од 

Влада на 

РМ) 

2007 

3. Raghu Ramakrishnan 

and Johannes Gehrke 

Database Management 

Systems  

McGraw Hill 

(превoди од 

Влада на 

РМ) 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Avi Silberschatz, Henry 

Korth, and S. Sudarshan  

Database System 

Concepts 

McGraw Hill 2010 



 

2. Tom Jewett Database Design with UML 

and SQL 

http://www.tomje

wett.com/dbdesi

gn/dbdesign.php 

2006 

3. Paul DuBois MySQL  Addison-Wesley 2008 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Paul%20DuBois

